ข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2561
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39

สวัสดีครับ ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกหลังจากมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการและกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ชุดใหม่ เป็นชุดที่ 39 ซึ่งเป็นคณะกรรมการดาเนินการชุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด จาก 4,000 กว่าล้านบาทเข้าสู่ 5,000 ล้านบาท การที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์
เกินกว่า 5,000 ล้านบาท ถือเป็นสหกรณ์ที่ต้องปฎิบัติตามมาตรการการกากับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ออกมาเมื่อกลางปี
2560 ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 และต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิที่
เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารองและค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันกฎกระทรวงกาหนดให้การจ่าย
ปันผลไม่เกินร้อยละ 10) มาตรการกาหนดให้มีจานวนเงินฝากจากสมาชิกและเงินกู้จากแหล่งอื่นรวมกันไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้น (ปัจจุบันสหกรณ์ รับฝากเงินและกู้จากแหล่งอื่นอยู่ประมาณ 2.4 เท่าของทุนเรือนหุ้น ) มาตรการกาหนดให้มี
กรรมการดาเนินการอย่างน้อย 3 คน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และประเด็น
ที่สาคัญ ที่ สุด คือ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ต้อ งเข้ าระบบเครดิตบู โร นั่น คือสมาชิ กที่จ ะกู้เงินต้ องมีการตรวจสอบข้ อมูล จาก
เครดิตบูโรก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาและการกู้จะยากขึ้น และมีมาตรการอื่น ๆ หลายอย่าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติหลายมาตรการ ดังนั้นเพื่อรอให้มาตรการมีความชัดเจนในการปฎิบัติ และสหกรณ์มีความพร้อมในการปฎิบัติ
ตามมาตรการที่ออกมา ดังนั้น สหกรณ์ อาจหาแนวทางที่จะควบคุมสินทรัพย์ของสหกรณ์ไ ม่ให้เกินกว่า 5,000 ล้านบาท
ตามงบประมาณที่ก่อให้เกิดรายได้ ในปี 2561 ที่นาเสนอที่ประชุมใหญ่ ไปแล้วนั้น โดยการควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์ อันได้แก่ ทุนเรือนหุ้น ทุนสารอง เงินฝาก เงินกู้จากแหล่งอื่น และเมื่อมาตรการมีความชัดเจนในการปฎิบัติ และ
สหกรณ์พร้อมในการปฎิบัติตามมาตรการ อัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จะกลับคืนสู่ปกติ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
 แจ้งปิดทาการ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันอังคารที่
2. วันจันทร์ที่
3. วันอังคารที่

1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ
14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล
29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
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กลับมาอีกครั้งตามการเรียกร้องของสมาชิก กับโครงการเงินกู้พิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

1. โครงการเปี่ยมสุข (เพื่อการเคหะ)
ประเภทกู้พิเศษ
- อัตราดอกเบี้ย 4.50% คงที่ 3 ปี
- วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
- ผ่ อ น ช าระไม่ เ กิ น 360 งวด
(อายุไม่เกิน 60 ปี)

เงื่อนไข
- ครบอายุสัญญา 5 ปีถึงจะสามารถดาเนินธุรกรรมใดๆ กับหลักทรัพย์ได้
- เป็นการกู้เพื่อการ ซื้อ/ปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์
ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง เพื่อการอยู่อาศัย
- ไม่มีเฉลี่ยคืนในช่วง 3 ปีแรกที่ได้รับดอกเบี้ย 4.50%
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 5.5% (มีเฉลี่ยคืน)
- อื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

2.โครงการเปี่ ย มสุ ข (เพื่ อ การกู้ พิ เ ศษของ
พนักงานพิเศษและพนักงานพิเศษจ้างเหมา)

ประเภทกู้พิเศษ
- อัตราดอกเบี้ย 5.50% (เพื่อการเคหะ)
5.75% (เพื่อการชาระหนี้)
- วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวด
(อายุไม่เกิน 60 ปี)

เงื่อนไข
- มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
- ในการประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ จะก าหนดให้ ที่ ร้ อ ยละ 70 ของราคา
ประเมิน
- อื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้พิเศษ
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สวัสดิการเพื่อสมาชิก สอ.จพ. เท่านั้น
สวัสดิก ารดี ๆ ที่ สหกรณ์มีให้กับสมาชิก เพื่อประโยชน์และรัก ษาสิท ธิของท่านในการขอรับสวัสดิก ารต่า ง ๆ
สมาชิกควรทราบเกี่ยวกับสวัสดิ การที่พึงจะได้รบั รวมถึงระยะเวลาที่กาหนดในการขอรับสวัสดิการ หากพ้นกาหนดเวลา
ดั ง ก ล่ าวแ ล้ ว ถื อว่ าส มาชิ ก สล ะสิ ท ธิ์ ใน การรั บ เงิ น สวั ส ดิ การ สม าชิ ก สามารถดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.coop.kmutnb.ac.th
1. สวัสดิ การวันเกิ ดสมาชิ ก จ่ ายสวัสดิ การวันเกิ ดสมาชิ ก ให้แก่ สมาชิ กที่ ช าระค่ าหุน้ รายเดื อน ไม่ น้ อยกว่า 12 งวด
จ่ายเป็ นค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกปี ละ 10 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 100 บาท ณ วันสิ้ นเดือนที่เกิด
2. สวัสดิ การมงคลสมรส จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรส ให้แก่สมาชิก เป็ นเงิน 1,000.00 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว
ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั จดทะเบียนสมรส กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็ นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รบั สวัสดิการได้ท้งั 2 คน
3. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก เป็ นเงิน 1,000.00 บาท โดย
จ่ายครั้งเดียว ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั คลอดบุตร กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็ นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รบั สวัสดิการได้เพียง
คนเดียว
4. สวัสดิการสาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็ นโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ และต้องชาระเงินค่าหุน้ ราย
เดือนไม่น้อยกว่า 36 งวด ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับแต่วนั อายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มี
บุตร รายละ 1,000.00 บาท สมาชิกผูเ้ ป็ นโสด รายละ 2,000.00 บาท
5. สวั ส ดิ ก ารเงิ น สมทบค่ า ห้อ งพั ก ผู ้ป่ วยใน จ่ า ยเงิ น สมทบค่ า ห้อ งพั ก ผู ้ป่ วยใน ให้แ ก่ ส มาชิ ก ที่ เ ข้า รับ การ
รักษาพยาบาล คืนละ 500.00 บาท แต่ไม่เกิน 15 วัน ต่อปี ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับจากวันกลับเข้ามาปฏิบตั ิงาน
6. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก เป็ นเงิน
3,000.00 บาทต่อศพ โดยจ่ายครั้งเดียวยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ถึงแก่กรรม ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมต้อง
มิได้เป็ นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก
7. สวัสดิการเพื่อสมทบเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัยสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และภัยธรรมชาติอื่น จ่ายเงิน
สวัสดิการในวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามสัดส่วนของความเสียหาย
สมาชิกต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น และมีหลักฐานที่คณะกรรมการเชื่อถือได้ หรือ
ทรัพย์สินอื่น ที่จาเป็ นแก่การดารงชีพ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า และอื่นๆ ซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ภายในบ้านพักอาศัยของตนเอง
8. สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ และชาระค่าหุน้ รายเดือนเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 84 งวด สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็ จสมาชิก จานวนเงิน 10,000.00 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิก ณ วันสิ้ นเดือนที่เกิด
9. สวัสดิการเกื้ อกูลสมาชิกอาวุโส สมาชิกต้องมีอายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้ นไป ยื่นขอรับสิทธิ โดยสหกรณ์ตดั จ่ายจากสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิกเสี ยชีวิตหรือประสบอุบตั ิ เหตุ (ตามข้อ 11) จ่ายปี ละ 6,000.00 บาท เป็ นระยะเวลา 12 ปี ที่เหลือจ่ายให้แก่
ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
10. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตร สมาชิกจะได้รบั วงเงินตั้งแต่ 20,000
ถึ ง 50,000 บาท ส่ วนคู่สมรสและบุ ต รอายุไม่ เกิน 20 ปี บริบูรณ์ จะได้รับ วงเงิน สงเคราะห์ค รึ่งหนึ่ งของสมาชิ กแต่ ไม่เกิ น
15,000 บาท
11. สวัสดิ ก ารสงเคราะห์สมาชิ ก เสี ย ชี วิตหรือประสบอุบัติเหตุ กรณี สมาชิกเสี ยชีวิต ทัว่ ไป ได้รบั เงินสวัสดิ การ
75,000 บาทถ้าเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ จะได้รบั เงิน 100,000 บาท
12. สวัสดิการเงินกู ้ ให้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเงินกูแ้ ก่สมาชิกที่เป็ นหนี้ เงินกูข้ องสหกรณ์ ที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงจนต้องออกจากงาน โดยให้จ่ายเป็ นจานวนเงินร้อยละ 10 ของจานวนเงินกูค้ งเหลือแต่ไม่เกิน 200,000.00
บาท (สองแสนบาทถ้วน)
13. สวัสดิการเงินสะสม ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้ สะสมตามจานวนปี แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
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รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (รอบกรณีพิเศษ เฉพาะเมษายน-พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก
อายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 เริ่มคุ้มครองตามรอบเดือนที่รับสมัคร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเป็น
หลักประกันให้กับครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ประเภทสามัญ
1. สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์
2. อายุรับสมัคร (นับปี พ.ศ.)
2.1 อายุไม่เกิน 57 ปี
2.2 อายุตั้งแต่ 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (ต้องมีค่าบริจาค)
การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารและชาระเงิน ณ สานักงานสหกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ณ สานักงานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355
(คุณพรรณนรา รังคะรัตน / คุณวรรณี ปัญญายง)
บริการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเงินด้วยตนเอง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของสหกรณ์
ตามที่ส หกรณ์ เปิด ให้ สมาชิก ใช้ บริ การตรวจสอบข้อ มูล สถานภาพทางการเงิน ด้วยตนเอง ผ่านระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ Website ข อ ง ส ห ก ร ณ์ (http://www.ppn-scc.com/) ห รื อ ลิ ง ค์ ใน Website ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(http://www.kmutnb.ac.th/) ดังนั้น ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล เช่น ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก และเงินกู้ โดยยื่นคาร้องขอรับ
รหัสผ่านและมารับหนังสือด้วยตนเอง ภายใน 7 วันทาการ (ภายหลังยื่นคาร้อง) ณ สานักงานสหกรณ์ โดยในปี 2560 มีสมาชิก
ยื่นคาร้องและไม่ได้มารับหนังสือด้วยตนเอง ตามความแจ้งนั้น
สหกรณ์ขอให้สมาชิกที่ได้ยื่นคาร้องขอใช้บริการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเงิน มารับเอกสารภายในวันที่
30 เมษายน 2561 หากท่านไม่ได้มาดาเนินการดังกล่าว สหกรณ์จะดาเนินการยกเลิกรหัสผ่านเดิมทั้งหมด

“โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก”
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